
Flash Disk mengalami Write Protect 

Pengetahuan pada artikel kali ini adalah : 

• Flash Disk mengalami Write Protect Error  
• Anda tidak dapat membuang file atau memasukan file ke dalam Flash Disk  
• Upaya melakukan format pada Flash Disk mendapatkan pesan Write Protect  
• Flash Disk terkadang mengalami hal yang sama bila digunakan oleh komputer berbeda. Dan 

tetap tidak dapat digunakan oleh komputer anda, walaupun terkadang dapat bekerja pada 
komputer lain  

Pesan ditampilkan pada Windows XP : 

Pada pesan pertama, pesan muncul ketika dilakukan format 

Pesan ke 2 ketika file lakukan write file atau memindahkan file ke flash disk 

Pesan ke 3 adalah pesan lainnya ketika flash disk dimasukan data dari harddisk 

 

 

 

 

 

 



Tip dengan CHKDSK dan Format melalui Dos Prompt: 

1. Masuk ke DOS Prompt Windows XP dan ketik CHKDSK /F Drive letter : (chkdsk /f v:)  
2. Selesai memeriksa dari Check Disk (CHKDSK), coba anda buang file yang ada pada Flash 

Disk dengan perintah Del drive letter:*.*. Contoh pada perintah membuang file dari Flash 
Disk di drive V: adalah DEL V:*.*  

3. Sekali lagi anda coba format dengan perintah Dos Promt. Format V:  
4. Atau gunakan cara melalui Computer Management dan lihat volume drive V, dan anda coba 

format. Bila masih terdapat pesan error lakukan boot pada computer  
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Flash disk anda mengalami corrupt. Cara yang disebutkan di atas adalah untuk memperbaiki flash disk 
yang corrupt file dan mengalami file protect ketika meng-copy atau memindahkan data serta tidak 
dapat melakukan format. 

Selesai melakukan format pada Flash Disk, tetapi anda mendapat pesan yang sama ketika melakukan 
format. Coba anda lakukan boot pada komputer untuk me-refresh Windows XP agar mengenal Flash 
Disk anda. Bila masih mengalami hal sama, coba anda ulangi kembali melakukan chkdsk, bila masih 
terdapat pesan invalid link. Bila kedua kalinya anda masih mengalami hal tersebut, cara yang kami 
berikan tidak berlaku untuk flash disk anda. 

Kasus Flash Disk Write Protect terkadang hanya terjadi pada satu buah computer sementara beberapa 
waktu masih dapat digunakan oleh komputer berbeda. Tetapi dapat juga langsung terjadi pada semua 
komputer yang ketika anda menghubungkan Flash Disk anda baik pada sistem Windows XP atau OS 
lain. 

Hal lain dapat saja membuat error pada flash disk anda dan belum tentu disebabkan karena corrupt file 
yang membuat kasus seperti di atas. 

Sumber : obengware.com 

 


